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SCHETELIG-uutiset
LUONNOLLINEN & PUHDAS

Biologinen tor j u nta
on jokais en e t u

A quick
biology
lesson
before
dinner...

Biologinen torjunta on jo viimeiset parikymmentä vuotta ollut arkipäivää vihannesviljelmillä, ja viime vuosina torjuntaeliöitä on käytetty yhä enemmän myös
kukkapuolella. Syitä siirtyä kemiallisesta torjunnasta kokonaan biologiseen- tai
IPM-torjuntaan on useita:
• biologinen torjunta on oikein tehtynä tehokasta
• biologisessa torjunnassa ei ole varoaikoja eikä resistenttiongelmia
• se on turvallista ja miellyttävää verrattuna ruiskuttamiseen
• ympäristöhaitat minimoituvat
• kokonaistaloudellisuus on selvästi biologisen puolella:
kasvit voivat paremmin ja tuottavat enemmän ilman
kemiallisia ruiskutuksia
• puhtaalle suomalaiselle tuotannolle biologinen torjunta on selkeä imagollinen etu

Kasvien hyvinvointi on noussut yhä tärkeämmäksi tekijäksi kiristyvässä kilpailussa. Vain hyvinvoiva kasvi
pystyy antamaan riittävän laadukkaan ja suuren sadon. Biologiseen viljelyyn siirtyminen vaatii toki paneutumista asiaan ja suurta huolellisuutta levitystyössä.
Kun on päästy hyvään alkuun eivätkä ruiskutusjäämät
enää häiritse torjuntaeliöitä, jatko sujuu jo helpommin.
Myös tautien biologisessa torjunnassa on otettu menestysaskelia: Trianum on hyvin tehokas juuristotautien
ennakkotorjunnassa ja Enzicur härmän sekä harmaahomeen torjunnassa.
Hyvä tapa aloittaa biologinen torjunta on ottaa yhteyttä
omaan Schetelig-myyjään. Yhdessä ammattilaisen kanssa on helppo suunnitella ennakkotorjuntaa, ja samalla
saat parhaat ohjeet myös akuuttiin torjuntaan.

De sti Na ture –p u h ta an r u oan m er kk i
DestiNature on Koppertin kaupan portaalle ja kuluttajatasolle maailmanlaajuisesti suunnattu markkinointitermi, joka kertoo puhtaasti tuotetuista hedelmistä ja
vihanneksista. Se kertoo ravinnosta jossa ei ole torjuntaainejäämiä, ja jonka viljely ei ole rasittanut luontoa kemikaaleilla. Natural and clean, luonnollinen ja puhdas.
Se on lupaus, jonka kaikki kuluttajat haluavat saada:
omenat voi syödä kuorineen, salaatille riittää kevyt
huuhtelu, tomaatit voi tarjoilla suoraan pöytään jne.
Kuluttaja arvostaa turvallisuutta
Luonnollinen ja puhdas ovat kuluttajien kaipaaman, turvallisen tuotteen avainsanoja. Kauppaketjutkaan eivät
halua tiskeilleen hedelmiä ja vihanneksia, joihin kuluttajat eivät luota. Voiko olla parempaa ja houkuttelevampaa markkinointiteemaa kuin luonnolliset ja puhtaat
elintarvikkeet? Viljelijä on aina avainhenkilö puhtaan
tuotteen takana, hän sitoutuu biologiseen ja IPM viljelyyn poikkeuksetta.

Koppert on luotettu kumppani
Koppert ei ole ainoastaan tavarantoimittaja, vaan myös
viljelijän kumppani. Yhdessä turvataan tuotteen puhdas ketju aina siemenestä kauppaan asti. Koppert on
maailmanlaajuinen yritys, joka ratkaisee mitä erilaisempia kasvinsuojelun haasteita yhdessä jakelija-asiantuntijoidensa kanssa. Biologinen viljely perustuu niin
torjuntaeliöiden käyttöön kuin kimalaispölytykseenkin
– molemmat luonnollisia ja puhtaita ratkaisuja. Koppert
on ollut markkinoilla synonyymi luotettavuudelle, innovaatioille ja laatutuotteille jo yli 40 vuoden ajan. Koppert
antaa opastusta ja uusinta tietoa kaikkialla maailmassa. Koppert ei tee tätä kaikkea yksin, vaan paikallisia
asioita hoitavat osaavat yhteistyöyritykset. Schetelig on
jo pitkään ollut Suomen Koppert-edustaja ja yhteistyö
jatkuu edelleen.
Lue lisää www.koppert.com
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Phytoseiulus persimilis

Petopun ki t
avomaalla
Mansikkapunkki (Phytonemus pallidus) ja vihannespunkki (Tetranychus urticae) aiheuttavat suurta vahinkoa mansikkaviljelmillä. Mansikkapunkki piiloutuu
kasvustoon, etenkin nuorten silmujen sisään, ja sitä
on vaikea tavoittaa edes ruiskutusaineilla. Molempien
punkkien torjunta onnistuu kuitenkin oikein valituilla
petopunkeilla ja riittävän aikaisilla toimenpiteillä. Teho
on hyvä, etenkin jos petopunkeille antaa siitepölyä lisäravinteeksi.
Mansikkapunkin lisääntyminen keväällä riippuu talven
olosuhteista. Normaalin talven jälkeen lisääntyminen
alkaa hitaasti ja punkkeja alkaa näkyä kasvustossa kesäkuussa. Paras aika aloittaa biologinen torjunta on
toukokuun puoliväli, lämpötilaolosuhteet huomioiden.
Petopunkit kestävät lyhytaikaisen kevyen hallan, mutta
pitempiaikainen kylmä kausi tuhoaa kannan, jolloin petopunkit täytyy levittää uudelleen.
Amblyseius cucumeris ja Phytoseiulus persimilis ovat
tehokkaimmat petopunkit avomaalle. Lisätietoja käyttömääristä ja levitysohjeista saat myyjiltämme tai
Sune Gullansilta 040 5877939.

T r i a n u m tä y ttä ä odot ukse t
ymp ä r i m a a i l m a n
Trianum on käytössä laajalti Euroopassa, Amerikassa,
Aasiassa ja Afrikassa. Se on osoittanut tehonsa ruukkukasveilla, leikkoruusulla, krysanteemilla, tomaatilla,
kurkulla, paprikalla, munahedelmällä, meloneilla, salaateilla, sipulilla, juurikkailla, kaalikasveilla ja taimistoissa.
Trianumin käyttö on kasvussa maailmanlaajuisesti.

Mikään ei kuitenkaan toimi itsestään ja tämä koskee
myös Trianumia. Se on annosteltava oikein ja sen täytyy päästä juuristovyöhykkeelle. Trianum on elävä tuote,
joten sen säilytyslämpötila on 1–10 °C. Lisäetuna Trianumilla on sen yhteiskäyttömahdollisuus kemikaalien,
kuten Previcurin tai Allietten kanssa. Kemikaalien vaikutusaika on lyhyehkö ja Trianumin pitkä.

Trianum perustuu Trichoderma harzianum, kanta T-22
-sieneen. Kun Trianum levitetetään kasvualustaan, se
asettuu juurten pinnoille ja estää haitallisten sienten
kuten Pythiumin, Fusariumin ja Rhizoctonian tunkeutumisen kasviin. Näin kasvin juuristo pysyy terveempänä
ja sen työteho parempana – kasvi kasvaa ja tuottaa paremmin. Tehokkaimmillaan Trianum on ennaltaehkäisevänä tuotteena. Se annostellaan heti viljelyn alettua ja
käsittely uusitaan pitkässä viljelyksessä. Trianumin teho
ei ole uskon asia, se on löydettävissä juuristovyöhykkeeltä tutkittaessa, toisin kuin useimmat muut ennakkotorjunta-aineet.

Katso lisää www.trianum.com, www.koppert.com

Enzicur,
bi o lo g i n e n
härmäntorjunta
Enzicur on sienitauti, joka tuhoaa härmäsienen. Se
on osoitus Koppertin tutkimustyön hedelmistä ja äärimmäisestä sitkeydestä. Enzicurin saaminen kaupalliseen muotoon kesti yli 15 vuotta ja sen rekisteröinti on
osoittautunut hyvin haasteelliseksi. Euroopassa vain
Hollanti on sallinut Enzicurin vapaan kaupan ja Suomessa tuote on koetoimintaluvalla käytössä. Viljelijä
hakee koetoimintaluvan Kauppapuutarhaliitosta.
Härmä ei pysty muodostamaan resistenttisyyttä
Enzicuria vastaan, vaan teho on aina sama. Enzicuria
ei kannata käyttää ennakkotorjunnassa, vaan vasta
kun saastunta havaitaan. Enzicur ruiskutetaan runsaan nesteen kanssa kasvustoon, noin 150 l / 1000 m²
Käsittely toistetaan 2–3 kertaa 5–7 päivän välein.
Suomessa Enzicuria on käytetty lähinnä kurkkukasvustoilla.

Tripo l, kimalaisyhdysk u n n at
avom aalle
Tripol on kehitetty käytettäväksi avomaalla. Pesät ovat lämpöeristettyjä ja kosteudelta suojattuja. Kun pesät sijoitetaan ulos, ne olisi ne kuitenkin hyvä suojata katoksella ja asettaa jonkinlaisen telineen päälle, jotta sadevesi, aurinko ja muurahaiset
eivät aiheuttaisi ongelmia kimalaisille. Kimalaiset sijoitetaan pellolle / hedelmätarhaan heti kukinnan alettua.
• Sisältää kolme yhdyskuntaa kuningattarineen, ja yhteensä noin 350–400
kimalaista.
• Kimalaiset ovat ihanteellisia pölyttäjiä
mansikka- ja hedelmäviljelmillä.
• Tripol-kimalaiset toimivat, kun ulkolämpötila on yli 8 °C.
• Tripol-pesät pitää suojata suoralta
auringonpaisteelta ja sateelta.
• Kimalaiset ovat aktiivisia pölyttäjiä
huonommissakin sääolosuhteissa.

Enzicuria kannattaa kokeilla ensin pienelle alalle
mahdollisten vioitusvaikutuksien havaitsemiseksi,
mm. ruusut ovat arkoja Enzicurille eikä sitä voi niillä käyttää.
Lisätietoa:
www.enzicur.com
www.koppert.com

K O P P ERT I N TE H OEL I Ö T
Swiski-Mite (Amblyseius swirskii) on osoittanut ylivoimaisen tehonsa ripsiäis- ja jauhiaistorjunnassa niin vihanneksilla kuin koristekasveillakin. Etenkin kasvihuonekurkun viljelijät ovat saaneet Swirski-Mitestä suurta
helpotusta tuholaisongelmiin. Tuote levitetään pusseissa
ennakkotorjuntana: yksi pussi joka kolmanteen taimeen
ja käsittely uusitaan 5–6 viikon kuluttua. Normaali, noin
10–12 satoviikon kurkkukasvusto pärjää useimmiten
ilman muita torjuntatoimenpiteitä, jos huoneessa ei ole
viljelyn alussa ollut saastuntaa. Swirski-Miten vahvuus
on myös sen sivuvaikutus vihannespunkkiin – suursyömärille kun käy muukin kuin herkkuruoka. Koristekasveilla Swirski-Mite on hyvin käyttökelpoinen ruukkukasveilla, kuten syklaami ja joulutähti sekä leikkokukilla.

Mirical (Macrolophus caliginosus) syö
ahnaasti eri jauhiaislajien (myös Bemisia) kaikkia kehitysasteita, vihannespunkkeja, ripsiäisiä, perhosten munia ja
jonkin verran kirvoja. Myös pelätty Tuta
absoluta kuuluu Miricalin ruokavalioon.
Mirical on pääosin tomaatilla käytettävä hyötyeliö. Levitä Mirical heti istutuksen jälkeen, suositeltu levitysmäärä on
1 kpl/m², ja ruoki kantaa Entofoodilla
kehityksen nopeuttamiseksi. Mirical toimii myös valoviljelyssä, jolloin annostelua voidaan nostaa perussuosituksesta.

Lisätietoa:
www.allaboutswirskii.com
www.koppert.com

Spical-Plus

Spical-Plus (Neoseiulus californicus, ent. Amblyseius
californicus), on erinomainen valinta vihannespunkin
ennakkotorjuntaan. Toimitetaan pusseissa. Ripusta yksi
pussi joka kolmanteen taimeen, näin Spical-petopunkit
ovat valmiina, jos ja kun vihannespunkit heräilevät keväällä talviuniltaan. Spical-Plus sopii mainiosti ennakkotorjuntaan, ja jos vihannespunkkeja alkaa näkyä, lisätään
Spidex-petopunkkeja (Phytoseiulus persimilis) auttamaan torjuntatyössä.

Mini-Airbug

Mini-Airbug on suunniteltu tehokkaaseen torjuntaeliöiden levitykseen. Mini-Airbug tekee levitystyön nopeaksi
ja eliöt jakaantuvat kasvustoon tasaisesti ja hellävaraisesti. Laitteen mukana toimitetaan erilaisia levitysastioita eri eliöitä ajatellen. Laitteella voidaan levittää myös
eri eliöitä samanaikaisesti.

Kes t äv ä ja
moniruokainen
Mac r o - Mi t e

Aphipa r-M ,
u u si as e kir vo j en
to r j u n ta an

Uutuu s
pölytyks een
– M in ip ol

Macro-Mite, Macrocheles robustulus, uusi maassa
elävä tehokas petopunkki on nyt esitelty. Macro-Mite
on kookkaampi kuin Hypoaspis-petopunkit, ja siksi
sen ruokahalukin on selvästi suurempi. Macro-Mite
on moniruokainen, se syö maassa eläviä pienhyönteisiä ja niiden munia, toukkia ja koteloita. Puutarhuri
hyötyy eniten sienisääskien ja liejukärpästen toukkien sekä ripsiäisen koteloiden katoamisesta parempiin
suihin. Ripsiäistorjunnassa Macro-Mite on hyvä lisäkasvustossa oleville ripsiäispedoille. Macro-Mite elää
siis maassa, orgaanisessa kasvualustassa. Inaktiiviset kasvualustat eivät ole sille mieleen. Koska MacroMite on maassa elävä hyönteinen, se sietää torjuntaainekäsittelyjä paljon paremmin kuin kasvustossa
olevat eliöt. Tietenkin torjunta-aineita on käytettävä
harkiten, kun käytetään biologista torjuntaa.

Koppertin uutuustuote on Aphidius matricariae, kauppanimeltään Aphipar-M. Jo nimi kertoo, että tämä eliö
on tavallisen Aphiparin (Aphidius colemani) lähisukulainen, kooltaan hieman Aphiparia suurempi.

Koppertin valikoima täydentyy nyt pieniin kasvihuoneisiin tarkoitetulla Minipolkimalaispesällä. Minipol-pesä on tehokas
ja elinvoimainen. Se säilyttää pölytystehonsa olosuhteista riippuen 4–7 viikkoa.

Koristekasviviljely: syklaami, joulutähti, ruukkugerbera, ruukkuruusu, leikkoruusu ja -gerbera turvealustassa tai levitettynä kosteaan maapohjaan
kivivillaviljelyssä jne.
Vihannesviljely: kaikki turvealustat ja kosteat maapohjat inaktiivisessa viljelyssä, ruukkuvihannesviljelyssä kosteat pöytien aluset.
Levitä Macro-Mite petopunkkeja 250 kpl/m² heti viljelyn alettua. Jos olosuhteet ovat suotuisat, MacroMite muodostaa pysyvän kannan ja tekee aktiivista
torjuntatyötä koko kasvukauden ajan. Macro-Mite on
kooltaan 0,6–0,8 mm, joten sen erottaa hyvällä suurennuslasilla tai mikroskoopilla. Eliöiden tarkkailu on
hauskaa puuhaa.

Torjunnassa on käytännössä samat kirvalajit kuin
Aphiparilla: tupakkakirva (Myzus persicae nicotianae)
ja persikkakirva (Myzus persicae persicae) eli hieman
pienikokoisemmat kirvat. Aphipar-M loisii todella nopeasti ja pitkään, joten torjuntateho on erittäin hyvä.
Se on hyvä lisä kirvatorjuntaan Aphiparin ja Erviparin
rinnalle.
Jotta osaisi valita oikean torjuntaeliön, pitäisi torjuttava kirvalaji tunnistaa. Käytäntö on opettanut, että
isot kirvat (noin 2 mm) torjutaan Erviparilla ja pienet
(noin 1 mm) Aphiparilla. Nyt Aphiparin tukena kannattaa käyttää uutta Aphipar-M kirvavainokaista.

Kasvihuonekokosuositukset
Minipolille:
Tomaatti: 200–750 (1000) m²
Mansikka: 400–750 m²
Vadelma: 400–750 m²
Kimalainen on paras pölyttäjä, se tekee
työnsä huolella eikä pidä vapaapäiviä.
Sato lisääntyy 10–30 %, hedelmäpaino
kasvaa, hedelmät ovat kiinteämpiä ja epämuotoisia hedelmiä tulee vähemmän.
Nyt myös pienet kasvihuoneet pääsevät
hyötymään kimalaisten ahkeruudesta.

Macrocheles robustulus

Parhaat
kimalaiset
Koppertilta!

Uutuudet!

N at up ol – kimalaiset
ta lvivi l j e lyssä
Ko pp ert ja Sch et e l i g o vat u u sin e e t
kimalaiso h j eet ta lv e ksi .
Ota huo m i o o n s e u r a avat vin kit.
• Sijoita pesät pääkäytävän lähelle, mielellään enintään
2 m petin päästä, jolloin pesää on helppo tarkkailla ja
kimalaiset löytävät pesän helposti.
• Älä piilota pesää lehtimassan keskelle.
• Pesiä saa pinota enintään kolme päällekkäin, silloinkin
lentoaukkojen on oltava eri suuntiin.
• Älä sijoita pesää lämpöputkien välittömään läheisyyteen.
• Pesän on oltava vaakasuorassa, siten pesässä oleva sokerivesi on helpoiten kimalaisten saatavilla
• Avaa pesä aikaisintaan ½–1 tuntia kasvihuoneeseen
viemisen jälkeen.
• Kasvihuoneen CO2 -ulostuloaukon pitää olla ainakin 2 m
etäisyydellä pesästä.

• Pidä pesää avoinna klo 10.00 (11.00)–14.00 loka–
helmikuussa.
• Normaalisti kimalaiset pölyttävät kasvihuoneen avonaiset kukat 1,5 tunnin kuluessa.
• Lämpöverhot on pidettävä avoinna kimalaisten lentoaikana, verhojen on havaittu huonontavan lentoa.
• Lumi kasvihuoneen katolla tai lumisade saattavat
huonontaa kimalaisten lentoa.
• 80–85 % ilmankosteudessa siitepöly ei pääse kukasta pois, joten kosteus tulee pitää alhaisempana.
• Talvella suositeltu määrä on 1 pesä / 1000 m² / viikko.
• Koppertilta on saatavilla Wireless Beehome System,
automaattinen kimalaispesän avaaja.
Lisätietoja: Sune Gullans 040 5877939

Ko pp ert i n hyö ty e l iö t
o nnis t u n ees e e n k asvin s u o j e l u u n

T utki tu st i
laadukas
M acrolophus
Puolueeton hollantilainen tutkimuslaitos DLV Plant, on
tehnyt tutkimuksen Macrolophus-petoluteen käyttäjien
keskuudessa Hollannissa. www.dlv.nl
Markkinaosuus Macrolophus-petoluteissa
Koppert 52 %
Biobest 30 %
Viljelijä ei tiedä alkuperää 7 %
Syngenta 5 %
Muut 6 %
Käyttäjät tyytyväisiä Macrolophuksien toimintaan
Koppert 58 %
Syngenta 38 %
Biobest 32 %

www.koppert.com

Tuote kauppanimi

Latinalainen nimi

Kohde

Spidex

Phytoseiulus persimilis

vihannespunkit

Mirical

Macrolophus caliginosus

vihannespunkit

Spidend

Feltiella acarisuga

vihannespunkit

Spical

Neoseiulus californicus

vihannespunkit

Swirski-mite

Amblyseius swirskii

vihannespunkit

Swirski-mite

Amblyseius swirskii

jauhiaiset

En-Strip

Encarsia formosa

jauhiaiset

Ercal

Eretmocerus eremicus

jauhiaiset

Enermix

Encarsia + Eretmocerus

jauhiaiset

Mirical

Macrolophus caliginosus

jauhiaiset

Entofood

Lisäravinto Mirical-petoluteelle

Mycotal

Verticillium lecanii

Addit

Lisäaine Mycotalille

Macro-Mite

Macrocheles robustulus

ripsiäiset

Mirical

Macrolophus caliginosus

ripsiäiset

Swirski-mite

Amblyseius swirskii

ripsiäiset

Thripex

Amblyseiulus cucumeris

ripsiäiset

Thripor

Orius laevigatus

ripsiäiset

Entomite

Hypoaspis aculeifer/miles

ripsiäiset

Aphipar

Aphidius colemani

kirvat

Aphipar-M

Aphidius matricariae

kirvat

Aphidend

Aphidoletes aphidimyza

kirvat

Syrphidend

Episyrphus balteaus

kirvat

Aphidalia

Adalia bipunctata

kirvat

Aphilin

Aphelinus abdominalis

kirvat

Chrysopa

Chrysoperia carnea

kirvat

Cryptobug

Cryptolaemus

kirvat

Ervibank

kirvapankki

Minex

Dacnusa + Diglyphus

miinaajat

Minusa

Dacnusa sibirica

miinaajat

Miglyphus

Diglyphus isaea

miinaajat

Diminex

Dacnusa + Diglyphus

miinaajat

Macro-Mite

Macrocheles robustulus

harsosääsket

Entonem

Steinernema feltiae

harsosääsket

Entomite

Hypoaspis aculeifer/miles

harsosääsket

Capsanem

Steinernema carpocapsae

vihannesyökköset

Tricho-Strip

Trichogramma evanescens

vihannesyökköset

Feromoni-ansat ja –kapselit
Kasvunedistäjä kaikille kasveille, suojaa juuristoa

Enzicur

Härmän torjunta, koetoimintaluvalla

Lurem-TR

tuoksupussi siniansaan ripsiäisten tarkkailuun

Siniansat
Kelta-ansat
Mini-Airbug

Hyötyeliöiden levitykseen

Suurennuslasi
Knowing and recognizing

Tarkka opaskirja tuholaisista ja hyötyeliöista

Field quide

Opas eliöiden tunnistamiseen ansoissa

Kimalaispesät

Minipol, Natupol S, Natupol N, Natupol E, Tripol

Tutkimus osoittaa Koppertin Macrolophus-petoluteen
toimivuuden tomaattikasvustoissa erinomaisen hyvin.
Macrolophuksen (kauppanimi Mirical) asettumista
kasvustoon helpottaa huomattavasti, jos kantaa ruokkii
Entofoodilla. 100 g Entofoodia riittää 2500 m² alalle.

jauhiaiset

vihannesyökköset

Trianum

Macrolophuksia löytyi kasvustosta suunnitellun
ajan puitteissa
Koppert 92 %
Biobest 78 %
Syngenta 57 %

TILAUS- JA TOIMITUSAJAT:
KIMALAISTILAUKSET on tehtävä viimeistään haluttua toimitusviikkoa edeltävänä maanantaina.
TORJUNTAELIÖTILAUKSET viimeistään torstaisin, toimitus seuraavan viikon maanantaina.
Kimalaisten ja torjuntaeliöiden toimituksia voidaan
yhdistää, tilausajat ovat kimalaisilla vain muutama
päivä aikaisemmin.
TILAUKSET JA TOIMITUKSET
Niina Jokinen, puh. (09) 85 206 229,
niina.jokinen@schetelig.com
Kurt Gullström, gsm 0400 267 870 (Närpiö),
kurt.gullstrom@schetelig.com
NEUVONTA
Sune Gullans, gsm 040 587 7939
Jarmo Lemström, gsm 0400 202 029

www.schetelig.com • myyntipalvelu (Vantaa) (09) 852 061
Vantaa (09) 852 061, fax (09) 854 3839 • Turku (09) 852 061, fax (02) 236 3225 • Närpiö 0424 462 600, fax (06) 224 3032

